
Menneskets leven og gøren ændrer sig og udfordrer de historiske bygningers eksisterende funktioner. Vores behov for at udvikle og udvide har 
aldrig været større, og det har indflydelse på både omgivelser og detaljer. Hvordan kan vi håndtere brugernes forventninger og krav til de historiske 
bygninger? Hvordan kan de historiske bygninger imødekomme denne udvikling?

Restaureringsseminar 2014 ”Levende Kulturarv - på bygningens præmisser” kommer med oplæg til en diskussion af denne udvikling og de 
bygningsmæssige udfordringer som følger heraf. 

Kulturstyrelsen byder i år velkommen til 10 års jubilæumsseminar den 30. januar 2014 kl. 9.30-16.30 på Borreby Herreborg. I år afholdes seminaret 
uden for København på en af vore smukke  fredede herreborge, hvor der i den storslåede lade for nyligt er indrettet teaterfunktion mm. Der 
arrangeres fælles transport fra den nærliggende togstation Slagelse.
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Tilmeldingsfrist d. 17. januar 2014

Tilmeld dig på https://borrebyteater.safeticket.dk/events/8881-Restaureringsseminar_2014/

Studerende M/U middag 725,-/295,- kr.Alm. M/U middag 925,-/495,- kr.

Den menneskelige skala
Hvornår bliver et uderum for fortættet 
og hvornår bliver det så stort, at vi som 

mennesker føler os fremmede og utilpasse. 
Kan vi drage erfaring fra historien når vi 

planlægger og udvikler i historiske anlæg?

Historiske rum
De historiske bygninger skal kunne anvendes 
og leves i. Bygningerne udfordres, hvor der 

stilles forventninger til indeklimaet. Hvordan 
balanceres disse tiltag med nogle af vores 

fineste bygninger?  

Balancen mellem nyt og gammelt
Hvordan opnås en balance mellem nutidige 

funktionskrav og bygningernes autenticitet og 
arkitektoniske kvaliteter. Hvad er værdifuldt i 

de historiske bygninger? Hvad skal bevares, og 
hvad kan fornyes? 
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